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Załącznik nr 1 do Uchwały nr 4/2022 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kwiat Lnu z dnia 26.04.2022 w sprawie w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru 
operacji stanowiące załączniki do Procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia.                                                                     

 Załącznik nr 4e do Procedury oceny wniosków o udzielenie wsparcia 

Kryteria wyboru projektów z zakresu  

Inkubator przetwórstwa lokalnego 

 LGD  Kwiat Lnu  w ramach realizacji LSR 2014-2020 

1. System oceny opiera się na jednakowym przyznawaniu punktów, zgodnie z punktacją wskazaną w kolumnie „punkty”. Jeżeli członek Rady uważa dane kryterium za 

spełnione, należy przyznać taką ilość punktów jaką wskazano w kolumnie 4, jeżeli uważa, że nie spełnione „0”.  

2. Oceniający nie może przyznać punktów cząstkowych/ułamkowych np. 2,5 pkt.  

3. Oceniający opiera się na definicjach zawartych w kol. opis/definicje. 

4. Max ilość punktów dla operacji, którą operacja może otrzymać w trakcie oceny – 26 pkt. 

5. Min. ilość punktów dla operacji, którą operacja musi otrzymać w trakcie oceny – 11 pkt. 

6. Karta zostanie zweryfikowana podczas posiedzenia Rady przez wyznaczoną Komisję, składającą się z 2 sprawdzających, którzy będą czuwać nad prawidłowym 

przebiegiem oceny i wyboru, poprawności dokumentacji, zgodności formalnej. 

7. Należy zwrócić uwagę na opis każdego kryterium – w niektórych przypadkach możliwe jest przyznanie punktów w jednej kategorii danego kryterium, w niektórych w 

kilku. Wówczas punkty w danym kryterium należy zsumować. 

L.p. Kryteria oceny Opis / definicje Punkty 

1 2 3 4 

1. Zakres 
uruchamianej 
działalności 
przyczynia się do 
rozwoju 
gospodarczego w 
kierunkach 
wskazanych w 
LSR  jako 
kluczowe dla 
obszaru LGD 

Zakres uruchamianej działalności przyczynia się do rozwoju gospodarczego                           
w kierunkach wskazanych jako ważne w LSR dla obszaru LGD. 

Za kluczowe dla dalszego rozwoju LSR w dokumentach strategicznych jakim jest LSR na 

lata 2014-2020 wskazano produkty lokalne, w tym lokalne produkty rolne oraz ich 

przetwarzanie jako produktów spożywczych.  

 

Uwaga: Produkt lokalny – wyrób lub usługa, z którą utożsamiają się mieszkańcy 
regionu, produkowana w sposób niemasowy i przyjazny dla środowiska, z surowców 
lokalnie dostępnych. Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez 
wykorzystanie jego specyficznego i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie 
mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości lokalnej.  

Max 5 

5 – operacja dotyczy działalności, której 
podstawę stanowią produkty lokalne, w tym 
lokalne produkty rolne oraz ich 
przetwarzanie jako produktów spożywczych. 

0 – operacja nie dotyczy działalności  w 
wskazanym zakresie. 
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Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, 

oraz na podstawie budżetu. 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

2. Innowacyjność 
operacji  

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań innowacyjnych na obszarze LGD lub jego 

części. 

 

Przez innowacyjność rozumie się: wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji lub nowego sposobu 

wykorzystania lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów środowiskowych, 

przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych na obszarze LGD lub jego 

części. 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, 
popartych załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, że 
zastosowane rozwiązania mają taki charakter. 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

Max 3 

3 – operacja jest innowacyjna na obszarze 
LGD. 

1 – operacja jest innowacyjna na terenie 
gminy. 

0 – operacja nie jest innowacyjna. 

3. Zastosowanie 
rozwiązań 
sprzyjających 
ochronie 
środowiska lub 
przeciwdziałanie 
zmianom 
klimatu 

Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do 

inwestycji sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałania zmianom klimatu. 

Przykładowo mogą to być działania polegające na: utworzeniu i zwiększaniu lub 

rewitalizowaniu terenów zieleni, poprawie małej retencji, wymianie szczelnych 

gruntów na przepuszczalne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

przeciwdziałanie  emisji  gazów,  oszczędność wody,  tworzenie tzw. „zielonych” miejsc 

pracy itp… 

Punkty zostaną przyznane jeśli beneficjent uwzględni w budżecie poniesienie kosztów 

związanych z zastosowaniem takich rozwiązań.  

Rada nie będzie przyznawała punktów w tym kryterium za urządzenia, dla których 
takie parametry są standardowe. 

 

Max 3 

3 - przewiduje działania uwzględnione w 
budżecie na poziomie min.5%. 

1 – przewiduje działania uwzględnione w 
budżecie na poziomie min.2%. 

0 – żadne z powyższych. 
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Kryterium weryfikowane  będzie  na  podstawie  zapisów w dokumentach 
aplikacyjnych, popartych załączonymi dokumentami i materiałami poświadczającymi, 
że zastosowane rozwiązania mają taki charakter i mają odzwierciedlenie w budżecie. 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

4. Stopień 
przyczyniania 
się operacji do 
osiągnięcia 
celów oraz 
wskaźników 
produktu i 
rezultatu 

Operacja przyczynia się do osiągnięcia celów oraz wskaźników produktu i rezultatu. 

 

Kryterium premiuje operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów i wpływają na 
osiągnięcie wskaźników produktu i rezultatu. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych, 
załącznikach, budżecie. 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii  

Max 2 

2 – w wysokim stopniu. 

1 – w średni m stopniu. 

0  - w minimalnym stopniu. 

5. Promowanie 
operacji 

Operacja przewiduje działania promujące projekt  

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, które zakładają działania promujące 

projekt i jego efekty wraz z logo LGD Kwiat Lnu z wykorzystaniem różnorodnych 

narzędzi np.1.  strony www wnioskodawcy; 2. Lokalne portale informacyjne 3. 

Telewizja, 4. Radio, 5.Prasa drukowana itp., 6 Wykonana tablica informacyjna i inne. 

 

Weryfikacja nastąpi na podstawie opisu w dokumentach aplikacyjnych.  

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

Max 2 

2 – promocja z wykorzystaniem co najmniej 3 
różnych narzędzi  i logo LGD Kwiat Lnu. 

0 –nie spełnia powyższego. 

6. Udział w 
spotkaniach 
doradczych   

Wnioskodawca korzystał z doradztwa prowadzonego przez biuro LGD w ramach 

danego naboru. 

 

W ramach kryterium preferowane będą operacje, których wnioskodawca skorzystał       

z doradztwa prowadzonego w biurze LGD lub telefonicznie zgodnie z zasadami 

prowadzenia doradztwa. 

 

Kryterium będzie weryfikowane na podstawie dokumentu wystawionego  przez biuro 

LGD. 

Max 2 

2 – korzystał  min 2 razy. 

0 – korzystał mniej niż 2 razy. 
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Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

7. Liczba 
mieszkańców 
miejscowości, w 
której 
realizowana jest 
operacja 

Operacja realizowana na terenie miejscowości zamieszkałej  przez mniej niż 5 tys. 
mieszkańców  

 

Kryterium weryfikowane będzie w oparciu o zapisy w dokumentach aplikacyjnych.   

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

Max 3  

3 – infrastruktura w miejscowości do 5 tys. 
mieszkańców 

0- infrastruktura w miejscowości pow. 5 tys. 
mieszkańców  

8. Rozszerzenie 
inwestycyjnego 
charakteru 
operacji o inne 
działania 

Operacja zakłada dodatkowe wydarzenia lub działania o charakterze integrującym 
społeczność lokalną, które wykorzystują powstałą  infrastrukturę.  

Wydarzenia integrujące społeczność lokalną mogą mieć charakter np.:  społeczny, 
kulturalny, sportowy, itp.  

 

Kryterium będzie weryfikowane na  podstawie  zapisów w dokumentach aplikacyjnych.  

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

Max 2 

2 – przewiduje co najmniej jedno działanie  

0 – nie spełnia powyższego  

 

9. 
Gotowość 
wniosku do 
realizacji 

Wnioskodawca złożył wniosek oraz dokumentację, które potwierdzają gotowość 

operacji do realizacji. 

1. W przypadku projektów obejmujących roboty budowlane: 

 Dołączono wymagane ostateczne pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie wraz 

z brakiem sprzeciwu lub dokument potwierdzający,       że nie jest wymagane 

zgłoszenie:  

- budowy i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę i/lub 

- zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części 

 Dołączono wniosek o wydanie pozwolenia lub zgłoszenia budowy i robót 

budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zmiany 

sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. 

2. W przypadku projektów nie obejmujących robót budowlanych operacja będzie 
oceniana na podstawie innych obowiązkowych i wymaganych dokumentów. 

3. Dokumenty, o których mowa w kryterium powinny być wydane przez uprawniony 
organ. 

 

Max 3  

3 - dołączono wymagane ostateczne 
pozwolenia na budowę i/lub zgłoszenie wraz 
z brakiem sprzeciwu lub dokument 
potwierdzający, że nie jest wymagane 
zgłoszenie:  

- budowy i robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę 
i/lub 

- zmiany sposobu użytkowania obiektu 
budowlanego lub jego części. 

3 - Realizacja zadania nie wymaga uzyskania 
pozwoleń, decyzji oraz innych dokumentów 
wydanych przez uprawniony organ. 

1 - dołączono wniosek o wydanie pozwolenia 
lub zgłoszenia budowy i robót budowalnych 
nie wymagających pozwolenia na budowę 
lub zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania 
obiektu budowlanego lub jego części. 
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Kryterium weryfikowane będzie na podstawie załączonych dokumentów do wniosku i 
zapisów do wniosku. 
Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 
 

0 – nie spełnia powyższego. 

10. Utworzenie 
nowych miejsc 
pracy 

Operacja spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy w przeliczeniu na pełne etaty 
średnioroczne.  

W ramach kryterium preferowane jest utworzenie 1 miejsca pracy.  

 

Kryterium weryfikowane będzie na podstawie zapisów w dokumentach aplikacyjnych. 

Członek Rady może przyznać punkty w jednej z kategorii. 

Max 1 

1 – operacja przewiduje utworzenie jednego 
miejsca pracy.  

0 – operacja nie przewiduje tworzenia 
dodatkowych miejsc pracy ponad 
wymagane zobowiązanie wynikające z 
programu 

 


